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1) Muitos falam que cuido dos loucos, mas realmente não sabem 
qual o sentido da minha profissão. Quem sou eu? 
2) Qual a especialidade que deve ser usada para o tratamento de 
PTC (Pé torto congênito)?
3) Qual é o exame mais comum feito por rotina por um 
cardiologista?
4) Qual a especialidade médica usada para estudar doenças 
causadas por vírus, bactérias, protozoários e outros?
5) Qual é o instrumento usado pelos cirurgiões para fazer incisões? 
6) A insulina é aplicada no corpo do diabético com um instrumento. 
Que instrumento é esse?

Circule as palavras  
correspondentes às dicas abaixo:

Alunos promovem campanha de 
conscientização de motociclistas

As mortes causadas por acidentes com motos têm aumentado de maneira exorbitante. No Brasil, pelo menos 30 pessoas morrem 
por dia, envolvidas em acidentes com motocicletas. De acordo com o Ministério da Saúde, os jovens são as principais vítimas: cerca 
de 40% das mortes são de pessoas com idade entre 20 e 29 anos. 

O Trabalho de Conclusão de Curso, como o próprio nome indica, deve ser apresentado pelos alunos nos períodos finais do 
curso de graduação. Entretanto, visando uma melhor qualidade do trabalho, é importante iniciá-lo com antecedência.

O TCC é o momento único em que o aluno poderá aprofundar em um tema por ele escolhido conjuntamente com o 
orientador. Na escolha do tema, o aluno deve levar em conta suas preferências, aptidões e limites, a indicação do orientador, 
o tempo disponível para a pesquisa, o material de consulta e dados necessários para a revisão bibliográfica. Portanto, o TCC 
é um trabalho de pesquisa. Sua elaboração e aprovação são condições obrigatórias para a obtenção do grau de Médico, no 
Curso de Medicina da Univaço.

Outro fator importante que se pode observar é que, a publicação de artigos científicos em congressos ou revistas 
especializadas pode contribuir enormemente para o currículo do discente, e para isso o professor orientador do TCC, os 
professores de apoio e o Coordenador do TCC darão todo o suporte para que todos consigam alcançar a publicação.

Os discentes muitas vezes confusos com a normatização e a profundidade da pesquisa a ser realizada, adiam a elaboração 
do TCC por acharem que se trata meramente de uma norma burocrática.

É importante salientar que o TCC tem extrema importância, por representar um trabalho que explora um assunto único, 
exigindo nele se aprofundar e suscitar diretrizes e resoluções para a temática abordada à procura de respostas para algum 
problema por meio da aplicação de métodos científicos, de forma a contribuir para o crescimento e desenvolvimento da 
nação.

A importância do TCC

RESPOSTAS: 1) Psiquiatra; 2) Ortopedista; 3) Eletrocardiograma; 4) Infectologista; 5) Ultrassonografia; 6) Radiologia; 7) Bisturi; 8) Seringa
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SIMPÓSIO
DE PESQUISA
E EXTENSÃO 
17 de abril

RESULTADO

DE EXPOSIÇÃO

DE FOTOGRAFIAS 

17 de abril

PROCESSOSELETIVO
Provas 29 de junho

CINE

UNIVAÇO

09 de abril

Fique 
por

dentro!

Univaço realiza campanha de 
doação de sangue

Univaço sedia curso 
sobre antibióticos

Página 4 Página 6

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), na 
última década, praticamente todos os tipos de bactérias têm 
demonstrado resistência a antibióticos. 

No dia 2 de março, a Univaço, em parceria com a Fundação 
Hemominas e Prefeitura Municipal de Ipatinga, realizou mais 
uma edição da campanha de doação de sangue e convidou a 
todos para praticarem esse gesto de solidariedade. 
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Profª. Vera Lúcia Venancio Gaspar

Diretoria Acadêmica

Expediente:

Diretoria Acadêmica - Profª. Vera Lúcia Venancio Gaspar

Diretoria Administrativo-financeira - Gesilda de Sales Bicalho Silva

Coordenação do Curso de Medicina - Eric Bassetti SoaresProf. 

Diagramação - Cinara Oliveira Fonseca
Jornalista Responsável - Bráulio Piovezana
Fotos - Arquivo
Tiragem - 1000 exemplaresCoordenação de Ensino - Letícia Guimarães Carvalho de Souza LimaProfª. 2 7www.famevaco.br www.famevaco.br 

Univaço NotíciasEditorial

Por Gabriel Mario Rodrigues Mas, considerando que existem mais de É preocupante, portanto, que um arranjo 
-Secretário Executivo do Fórum das Entidades 2.300 instituições de ensino superior matemático - baseado principalmente na 
Representativas do Ensino Superior Particular

distribuídas pelo País afora, com uma nota do Enade, um exame de quatro -Presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras 
oferta de cerca de 30 mil cursos e mais de horas de duração, com o qual os de Ensino Superior (ABMES).

-Membro nato do Conselho da Presidência do 6,7 milhões de estudantes, a realidade é estudantes não têm compromisso algum 
Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

que o MEC não tem condições de avaliar sobre os resultados - esteja sendo Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São 
Paulo (Semesp). os cursos conforme determina a lei, aplicado para avaliar os cursos 

mesmo acionando uma média de 10 mil superiores brasileiros. O que seria 
Em todo o mundo a avaliação de cursos por ano. apenas um exame para conhecer o que o 
processos, produtos e serviços, no que se aluno aprendeu em quatro anos é 
refere à análise do desempenho e da reformatado para apontar os cursos que E s s e  fa to  n u n ca  fo i  ex p l i ca d o  
relação com consumidores ou usuários, não teriam bom desempenho. E esses convenientemente à sociedade. A 
faz parte das preocupações de qualquer índices provisórios é que estão valendo população não sabe que para vencer o 
empresa, instituição ou órgão público. para qualificar as instituições de ensino desafio de avaliar esse grande número de 
Trata-se de uma ação de melhoria superior brasileiras.cursos os técnicos do MEC precisaram 
contínua, e não de uma medida com encontrar uma alternativa com o 
finalidade punitiva. objetivo de facilitar a operação. É importante acrescentar que o critério 

Baseando-se no modelo estatístico de do ranking criado por essa prática 
No Brasil, por preceito constitucional, distribuição normal dos resultados (a também não é justo, tendo em vista que 
cabe ao Estado autorizar e avaliar a Curva de Gauss) - que quantifica com privilegia as instituições que recebem os 
qualidade dos cursos superiores. E aqui, notas de 1 a 5 os grandes grupos melhores alunos, oriundos da rede 
na prática, o que se constata é uma populacionais e ordena os resultados privada de educação básica e que têm a 
inversão da lógica do processo avaliativo, melhores com as notas 4 e 5 (20%), os possibilidade de estudar no período 
que não leva em conta o objetivo piores com notas 1 e 2 (20%) e os diurno, em detrimento dos alunos que 
principal de aperfeiçoamento que medianos com nota 3 (60%) -, o MEC estudam à noite e precisam conciliar os 
deveria  or ientar  qualquer ação criou o Conceito Preliminar de Curso seus estudos com uma árdua jornada de 
desenvolvida nesse sentido e se torna (CPC), indicador provisório que, por meio trabalho.
meramente punitiva. de uma fórmula, sinaliza que só os cursos 

com piores notas (1 e 2) devem receber a Nenhuma instituição educacional é 
avaliação in loco.A avaliação educacional é questão de contra a avaliação, mas, sim, contra 

extrema complexidade. Nela coexistem métodos superficiais,  nos quais 
muitas diferentes realidades, que Em razão disso, o MEC criou também o indicadores frágeis se tornaram verdades 
precisam ser amplamente averiguadas Índice Geral de Cursos (IGC) - média absolutas, e são capazes de penalizar de 
para que qualquer ponderação levada a ponderada das notas dos CPCs e dos maneira irreversível as instituições de 
efeito possa cumprir a sua finalidade. cursos de pós-graduação de cada ensino e os seus alunos.

instituição, para indicar as IES com notas 
1 e 2 que deveriam ser efetivamente A "Lei do Sinaes" - que instituiu o Sistema O MEC precisa sintonizar-se com a 
avaliadas posteriormente por uma Nacional de Avaliação do Ensino Superior modernidade e perceber que o propósito 
comissão presencial. No decorrer do e estabeleceu os princípios, normatizou de qualquer avaliação é promover a 
tempo, entretanto, esses índices e disciplinou a matéria - foi sábia ao melhoria contínua das instituições. A 
provisórios se tornaram definitivos. E o determinar que a avaliação da educação avaliação, acima de tudo, é um processo 
péssimo de tudo isso é que a divulgação superior atentasse para alguns aspectos pedagógico que visa a maximizar a 
dos resultados pela mídia, sem f u n d a m e n t a i s :  d i v e r s i d a d e  d e  qualidade dos recursos humanos 
esclarecer o mecanismo da medida, instituições de ensino superior (IES); f o r m a d o s  p e l a s  i n s t i t u i ç õ e s  
classifica as IES pelos seus ICGs, que são diferenças regionais; variação de educacionais. Avaliar com base num 
somas de conceitos preliminares, e não tipologias e de metodologias usadas; único indicador, sujeito a imperfeições, é 
conclusivos.desigualdades econômica, social e incorrer na prática inadmissível do pré-

cultural dos estudantes, dentre outras conceito. Neste contexto, precisa 
especificidades. A lei determinou, ainda, O fato é que a verdade sobre essa solução reconhecer que o caminho adotado está 
que os procedimentos deveriam criativa encontrada pelo MEC para imperfeito e que urge buscar uma 
envolver a autoavaliação das IES, além da diminuir em 70% o seu trabalho nunca foi proposta mais justa e coerente com os 
avaliação externa realizada pelo mostrada. Simplesmente se omite da preceitos legais.
Ministério da Educação (MEC) e o Exame sociedade que se trata de uma estratégia 
Nacional de Desempenho de Estudantes adotada diante da impossibilidade de se 
(Enade). aplicar a lei.

O momento é de reflexão sobre a qualidade do ensino Medicina. Em 2012, não obstante a obrigatoriedade de se 
médico ministrado pelas Faculdades de Medicina em realizar o exame, o Cremesp inscreveu entre os seus 
nosso país. integrantes mesmo os graduados que fizeram o exame e 

foram reprovados. Hoje, as entidades discutem maneiras 
Esse tema tem sido debatido tanto pelo governo federal, de tornar os  exames obrigatórios a nível nacional, tal como 
via MEC, quanto pelas entidades médicas - Associação ocorre na Ordem dos Advogados do Brasil. Cogita-se de 
Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e somente inscrever nos Conselhos Regionais os graduados  
Conselhos Regionais de Medicina - pelas instituições de que forem aprovados nos exames, e estes,  a partir de 
ensino superior e pela sociedade. Tal reflexão traduz a então,  poderão exercer legalmente a Medicina.
preocupação de todos com a questão da formação médica, 
em virtude da grande importância de que reveste o O IMES, atento a esse cenário, procura constantemente 
exercício da Medicina.  Esse interesse se traduz, na prática, aperfeiçoar seu curso utilizando-se de diversas ações: 
tanto a nível individual, ou seja, do paciente que necessita melhoria da infraestrutura da faculdade, ouvindo os 
de assistência médica, quanto ao coletivo, no campo da alunos, professores e funcionários, acolhendo suas 
saúde pública, objetivando assistência médica qualificada sugestões e reivindicações e procurando colocá-las em 
à população. prática. Acontecem reuniões de capacitação pedagógica 

para os professores. A Instituição disponibiliza 
Atualmente, essa avaliação da qualidade do ensino médico orientadores para os Trabalhos de Conclusão de Curso, 
tem sido feita externamente pelo MEC por meio do Exame realiza convênios com hospitais da região e de Belo 
Nacional de Desempenho de Estudantes e internamente Horizonte para a realização dos internatos hospitalares, 
pelas próprias instituições de ensino médico. mantém convênios com municípios da região do Vale do 

Aço para a realização do Estágio em Atenção Primária. O 
Há alguns anos, o Conselho Regional de Medicina do Projeto Pedagógico do Curso tem sido aperfeiçoado desde 
Estado de São Paulo (CREMESP) considera que também é sua implantação, em 2008. O IMES promove a Jornada 
atribuição dos Conselhos Regionais de Medicina a Acadêmica da Saúde e o Dia da Ciência criando 
avaliação dos concluintes dos cursos médicos, por meio da oportunidades para os alunos apresentarem seus 
realização de exame com esse objetivo específico. trabalhos científicos.

A partir de 2012, o CREMESP tornou o exame obrigatório, e O trabalho é muito grande, a responsabilidade de todos é 
os resultados das avaliações realizadas em novembro de maior ainda! O caminho a ser percorrido exige 
2012 mostraram que 54,5% dos concluintes foram comprometimento de cada um e de todos! Mas, temos 
reprovados, levando à conclusão que há necessidade grande esperança de continuar alcançando nossos 
premente de melhoria da qualidade dos cursos de objetivos – formar médicos competentes.

Avaliação do ensino médico

A Coordenação de Pesquisa (COPE) tem como missão assessorar a Diretoria da 
Instituição nos assuntos relativos à pesquisa. Incube-se, também, de estimular, 
assessorar e supervisionar o Programa de Iniciação Científica (PIC) e o Programa de 
Iniciação a Docência (PID); organizar seminários, simpósios ou similares, que visem 
ao debate da política de pesquisa da Instituição e à difusão do conhecimento 
científico; manter banco de dados atualizados sobre projetos de iniciação científica 
da Instituição, assim como obter e manter, sob sua guarda, informações e dados 
que facilitem o acesso a recursos das agências nacionais e internacionais de 
fomento à pesquisa. As atividades da COPE também incluem orientação 
metodológica na produção científica, servindo de apoio técnico para projetos de 
pesquisa.

Coordenação de Pesquisa
FIQUE

POR
DENTRO

Avaliação da Educação Superior Brasileira

Publicação original em O Estado de São Paulo.
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Univaço NotíciasUnivaço Notícias

Parceria e aprimoramento são palavras chaves para o Univaço, e laboratórios. O foco foi direcionado para a área 
sucesso de um bom relacionamento empresarial. E foi com de Tecnologia da Informação e Comunicação, Gestão do 
esses objetivos que a Univaço recebeu no final mês de Conhecimento e Gestão de Processos. O objetivo maior 
janeiro, a visita dos contadores e gerentes de Tecnologia destes encontros, além de oportunizar relatos de 
da Informação, do Instituto Tocantinense Presidente experiências, é a padronização dos processos, uma vez que 
Antônio Carlos (ITPAC) de Araguaína, e do Instituto são instituições parceiras e fazem parte de um mesmo 
Presidente Tancredo Neves (IPTAN), de São João de Rei. grupo.

Durante a semana de visitação, a equipe teve a Ao final, foi criado um documento com o mapeamento das 
oportunidade de conhecer os setores administrativos da metas e estabelecimento de um novo plano de ações.

Univaço recebe visitantes do ITPAC de Araguaína, e 
do IPTAN, de São João Del Rei

No início do semestre a Univaço realizou mais uma edição do Programa de Recepção e Integração de Ingressos no curso de 
Medicina (PRINT). O objetivo foi acolher e recepcionar os alunos ingressantes no curso de medicina, prepará-los para a vida 
acadêmica, apresentar o currículo o pleno do curso e sua infraestrutura.

Há 9 anos a Instituição realiza o PRINT, que visa ambientar o aluno na Instituição e no município, visto que o número de 
calouros vindos de outras regiões do Estado e do país gira em torno de 51%. O Programa conta com a participação dos alunos 
veteranos, além da direção, coordenações e corpo técnico-administrativo da Instituição. 

O Programa é desenvolvido nas primeiras semanas do curso, e inclui uma recepção festiva, a apresentação da Instituição e 
do município, a aula inaugural, encontros com as diversas coordenações do curso, além das atividades do Programa Trote 
Cidadão. Este último é desenvolvido em conjunto com todos os alunos veteranos, mas principalmente com os alunos da 
segunda fase do curso, e tem o propósito de promover ações solidárias voltadas à comunidade e/ou entidades sociais do 
município e região. Neste semestre foi realizada uma campanha de conscientização no trânsito, voltada para os 
motociclistas do Vale do Aço, com o objetivo de orientar e conscientizá-los na construção de um trânsito mais seguro.

Semana com programação especial para receber os calouros 
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No dia 2 de março, a Univaço, em parceria com a Fundação 
Hemominas e Prefeitura Municipal de Ipatinga, realizou mais 
uma edição da campanha de doação de sangue e convidou a 
todos para praticarem esse gesto de solidariedade. A coleta 
foi feita na sede da Instituição, localizada na rua João Patrício 
de Araújo, nº 179, no bairro Veneza I, em Ipatinga/MG. 

Para a realização da coleta, foi planejada e montada uma 
completa estrutura de atendimento adequado aos 
candidatos à doação, que precisam comparecer ao local 
portando um documento oficial de identidade que contenha 
foto, filiação e assinatura.

De acordo com o médico e professor da Univaço Dr. Eric 
Bassetti Soares, o candidato à doação de sangue deve 
comparecer em condições plenas de saúde. “Podem doar 
sangue pessoas entre 18 e 67 anos. Pessoas com mais de 60 
anos somente poderão doar caso já tenham realizado uma 
doação antes dos 60 anos. Outras condições que também 
poderão impedir a doação serão avaliadas na triagem antes 
da coleta. Se a pessoa estiver apresentando qualquer doença, 
mesmo que leve, deverá aguardar a recuperação. Lembrando 
que a doação é um gesto que permite salvar vidas, mas que 
não deve e não pode prejudicar a saúde do doador”, alerta. 

Condições 

O candidato a doador deve se encontrar saudável, a fim de 
que seu organismo possa responder adequada e 
prontamente à doação de sangue. “O doador deve estar sem 
febre. Serão avaliadas também a frequência do pulso e a 
pressão arterial. É oportuno lembrar que a pressão arterial 
pode modificar-se rapidamente após esforço físico e 
ansiedade. Assim, é aconselhável não fazer esforço físico 
intenso antes de doar. Permanecer tranquilo antes e durante 
a entrevista é fundamental. Outro quesito importante é o 
repouso. É ideal que o candidato tenha dormido por pelo 
menos seis horas na noite anterior, sentindo-se descansado 
no momento da doação. O candidato à doação também não 
deverá consumir bebidas alcoólicas na noite anterior.”, 
ressalta o professor.

O voluntário à doação de sangue deve estar bem alimentado, 
evitando apenas alimentos muito gordurosos, dando 
preferência a alimentos leves, como café, bolo, pão, cereais e 
frutas.

Intervalo entre doações

As mulheres podem doar sangue com um intervalo de 90 dias 
entre uma doação de sangue e outra, e realizar no máximo 
três doações em um período de 12 meses. Já os homens 
podem doar sangue com um intervalo de 60 dias entre uma 
doação de sangue e outra, podendo repetir a ação no máximo 
quatro vezes no intervalo de um ano.

Alunos, funcionários e comunidade em um 
gesto de solidariedade 
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Univaço Notícias Destaque

De acordo com Organização Mundial de Saúde 
(OMS), na última década, praticamente todos os 
tipos de bactérias têm demonstrado resistência a 
antibióticos. Consequentemente, o tratamento 
com determinados medicamentos se torna mais 
difícil. Diante dessa realidade, nos dias 01/02, das 
17h às 21h e 02/02, das 08h às 16h, o auditório Dr. 
José Torres Alves, da Univaço, em Ipatinga/MG, foi 
palco do curso “Antibióticos – ênfase em 
pediatria”.

Numa promoção do Conselho Regional de 
Medicina (CRM), o curso foi ministrado pelo Dr. 
Alexandre Braga, mestre em Saúde da Criança e 
do Adolescente, especialista pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria, membro do Grupo de 
Infectologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da 

UFMG, médico do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e 
plantonista da UPA da Prefeitura Municipal de BH. 

O treinamento foi direcionado para médicos da região do Vale do Aço e 
acadêmicos do Curso de Medicina da Univaço.

História

O primeiro antibiótico identificado pelo homem foi a penicilina. 
Alexander Fleming, médico microbiologista do St. Mary's Hospital, de 
Londres, já vinha há algum tempo pesquisando substâncias capazes de 
matar ou impedir o crescimento de bactérias nas feridas infectadas, 
pesquisa justificada pela experiência adquirida na Primeira Grande 
Guerra 1914 - 1918, na qual muitos combatentes morreram em 
consequência da infeção em ferimentos e mal tratados por falta de um 
tratamento adequado.

Médicos da região e estudantes da Univaço participam 
de curso sobre antibióticos – ênfase em pediatria

Em pé da esquerda para direita: Philippe, Marcos e Breno. 
Sentados: Layara, Marcel, Verônica e Gustavo.

Novos representantes da Associação Atlética
 

As mortes causadas por acidentes com motos têm 
aumentado de maneira exorbitante. No Brasil, pelo 
menos 30 pessoas morrem por dia, envolvidas em 
acidentes com motocicletas. De acordo com o 
Ministério da Saúde, os jovens são as principais vítimas: 
cerca de 40% das mortes são de pessoas com idade 
entre 20 e 29 anos. 

C i e nte s  d a  i m p o r tâ n c i a  e m  co l a b o ra r  n a  
conscientização e orientação dos motociclistas da 
região, os alunos calouros e veteranos da Univaço foram 
às ruas em campanha. 

A iniciativa fez parte do programa Trote Cidadão, 
desenvolvido semestralmente pelo curso de Medicina e 
teve como participantes cerca de 40 alunos 
ingressantes, além de veteranos, professores e 
funcionários da Instituição. 

A ação ocorreu no dia 5 de fevereiro, nos bairros Veneza I e II, Bom Jardim, Bom Retiro e Centro. Nestes dois últimos a atividade 
contou com o apoio da Usiminas. 

Em pontos estratégicos dos bairros, os alunos distribuíram aos motociclistas um total de 2.500 panfletos, com orientações de 
conscientização no trânsito, além de cartazes, que foram afixados nos estabelecimentos de mototaxi e comerciais. Também como 

atividade do Trote Cidadão, os alunos participaram da gravação de 
um vídeo-documentário sobre o assunto.

O Trote Cidadão tem como missão despertar no calouro a 
consciência social e a participação ativa na sociedade, por meio de 
ações voluntárias realizadas na comunidade. Assim, além de 
integrar o estudante no seu novo ambiente acadêmico, propõe-se 
uma forma de colaboração para o desenvolvimento social por 
meio de trabalhos sociais liderados pelos universitários. Essa 
iniciativa tem o objetivo também de ser um marco importante na 
vida dos novos acadêmicos, contribuindo decisivamente para a 
formação de profissionais responsáveis comprometidos com a 
cidadania e a qualidade de vida da comunidade.

A cada edição do Trote Cidadão é trabalhado um tema diferente, sempre abordando aspectos voltados para a prática da promoção 
da saúde e/ou prevenção de doenças. Nestas ocasiões, são desenvolvidas ações junto à comunidade com o objetivo de orientar e 
conscientizar os cidadãos a respeito do tema abordado.

Calouros e veteranos da Univaço vão às ruas conscientizar 
motociclistas do Vale do Aço

A ação faz parte do projeto Trote Cidadão, desenvolvido semestralmente pela Instituição

Inscriçõesem breve!
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No mês de fevereiro, foram eleitos por meio de votação democrática 
organizada pelos alunos, a nova chapa representativa da Associação 
Acadêmica Atlética da Faculdade de Medicina de Ipatinga (AAAFMI). 
Conheça abaixo os nomes dos novos representantes:

Presidente - Breno Vianey Pinto Godinho (7° fase) 
Vice-Presidente - Marcel de Faria Leal Haussmann (8° fase) 
Tesoureiro - Gustavo Henrique Silva Leão (11° fase) 
1ª Secretária - Verônica Muniz Borges de Souza (6° fase)  
Diretor de Esportes - Philippe Mercante Guerra (5° fase) 
Diretor de Eventos - Marcos Henrique Campos Lopes (5° fase) 
Diretora da Charanga - Layara de Assis (1° fase).
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